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WIADOMOŚCI  

FIO 

FIO 2014. Konkursy może już w lutym  
Do 12 stycznia 2014 roku można zgłaszać uwagi do Regulaminu nowego Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. O jego ostatecznym kształcie zadecyduje tymczasowy Komitet Sterująco-
Monitorujący. Członków tego Komitetu rekomendowała Rada Działalności Pożytku 
Publicznego na grudniowym posiedzeniu. 

więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/949965.html  

NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE  

 

Będą rozwijać sieci 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło „konkurs Rozwój sieci organizacji 
pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji”. Na 
dofinansowanie dostępna jest kwota 20 000 000 zł. Fiszki projektowe w ramach konkursu 
przyjmowane będą od 13 do  24 stycznia 2014 r. Wnioski będą przyjmowane od 24 lutego 
do 4 kwietnia 2014 r. 

więcej: http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art979,konkurs-zamkniety-nr-dwf_5-4-2_14_2013.html  

BIELSKO-BIAŁA  

 

Konkurs na maskotkę 
Z okazji 10-lecia Beskidzkiej 5 zapraszamy do udziału w konkursie na projekt maskotki. Na 
zwycięzcę czeka wyjątkowa nagroda w postaci 4000 zł. 

więcej:  http://www.beskidzka5.pl/konkurs-na-projekt-maskotki-beskidzkiej-51  

 

Na straży tradycji lokalnych 
Fundacja HFG zaprasza do współpracy przy tworzeniu serwisu etnograficzno-kulturalnego.  

więcej:  http://www.infoserwis-etnokultura.pl/s,1,222,50,Zaproszenie-do-wspolpracy.html  

 

Inspiracja i wiedza 
Jak pisać projekty międzynarodowe? Na to i inne pytania odpowiedzą „Pigułki wiedzy”, 
powstałe w ramach projektu Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych. 

więcej:  http://www.pl-pd.wiemyczegochcemy.pl/pigulki-wiedzy  
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WOŚP na Podbeskidziu 
Kto zawiaduje największą akcję woluntarystyczną na Podbeskidziu? Jak co roku - Grupa 
Ratownictwa PCK Bielsko-Biała. 

więcej: https://www.facebook.com/Sztab.GR.BielskoBiala  

 

Porady żywieniowe prosto od specjalisty 
Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie”  to organizacja propagująca zdrowe odżywianie się, 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Specjaliści służą pomocą i bezcennymi poradami.  

więcej: https://www.facebook.com/StowarzyszenietwojeZdrowie  

 

Zostań biegaczem! 
Stowarzyszenie Ultra Beskid Sport zaprasza na regularne spotkania biegowe. Możesz zacząć 
w każdej chwili! 

więcej:  http://www.ultrabeskid.pl/?page_id=14  

 

Kursy pierwszej pomocy 
Fundacja K2 zaprasza na profesjonalne kursy pierwszej pomocy. Polecamy! 

więcej:  http://ice-24.eu/about/  

CIESZYN  

 

Warsztaty choreoterapii 
Punctum Teatr Stowarzyszenie Twórców Niezależnych oraz Pracownia Teatralna Przestrzeń 
Dla Formy zapraszają na warsztaty choreoterapii „Droga przez ciało - ekspresja w ruchu, 
tańcu i improwizacji”, które odbędą się 11 stycznia 2014 r. w Cieszynie. Warsztat kierowany 
jest do terapeutów, psychologów, tancerzy, aktorów, performerów, nauczycieli i wszystkich 
tych, którzy chcą poznać metodę wykorzystania twórczego ruchu i improwizacji w tańcu  
i w pracy z ciałem. Udział w zajęciach jest płatny. 

więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/947836.html  

RYBNIK  

 

Szkolenie z ochrony danych osobowych 
17 stycznia 2014 r. odbędzie się organizowane przez CRIS szkolenie dotyczące obowiązków 
organizacji związanych z ochroną danych osobowych.  

Szczegóły już wkrótce na stronie CRIS.org.pl   

 

Nagroda Enable 2014 
Już w 2014 roku w ramach projektu Enable zostaną przyznane nagrody w trzech 
kategoriach: osoba niepełnosprawna wspierająca niepełnosprawnych dorosłych  
w używaniu technologii ICT w uczeniu się; nauczyciel stosujący technologie ICT w nauczaniu 
niepełnosprawnych dorosłych; twórca edukacyjnych technologii ICT wspierających uczenie 
się osób niepełnosprawnych. 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy wkrótce zostaną zamieszczone na stronie: http://enable-
polska.blogspot.com/ 
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WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl  

 

Coraz więcej samorządów ma budżety partycypacyjne 
Naprawa chodników, przebudowa parków, remont schroniska dla zwierząt, publiczna sieć 
WiFi, koncerty i sport, ale także wsparcie hospicjów i pomoc ubogim to przykładowe 
zadania zgłaszane przez mieszkańców miast w ramach budżetu obywatelskiego.  

więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/951023.html  

 

Crowdfunding – społeczność sfinansuje twój projekt 
Siła i mądrość tłumu wielokrotnie doprowadziła do wypracowania skutecznych rozwiązań 
problemów społecznych i gospodarczych. Teraz internauci pokazują także zainteresowanie 
finansowaniem ważnych dla nich inicjatyw. To szansa dla twojej organizacji! 

więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/949863.html  

 

Skutecznie promuj NGO! Skorzystaj z lekcji on-line 
Jeśli masz wątpliwości dotyczące planowania i prowadzenia promocji w swoim 
stowarzyszeniu, fundacji, skorzystaj z bezpłatnych lekcji on-line. 

więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/951053.html  

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE  

 

Do 15 stycznia 2014 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od 
wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2013 r. W tym terminie należy zapłacić również 
należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP. 

 
Do 20 stycznia 2014 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych za grudzień 2013 r.  – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy poniżej 200 
zł). 

Do 27 stycznia 2014 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za 
grudzień 2013 r.  

Do 31 stycznia 2014 r. należy: 
- złożyć roczną deklarację na podatek od nieruchomości na 2014 r.  
- wpłacić podatek od nieruchomości za styczeń 2014 r. 
- złożyć roczną deklarację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2013 r. – PIT 
4R. 
- złożyć roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2013 r. – PIT 8AR. 
- przekazać do ZUS informacji o danych za 2013 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie 
wypadkowe (ZUS IWA). 
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